
 

1 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) كتاب صالة الجماعة -الموطأ 

باب: ، و باب: صالة اإلمام وهو جالسو  إعادة الصالة مع اإلمام، باب:العمل في صالة الجماعة، و  باب:شرح: 
 ،باب: الصالة الوسطىا جاء في صالة القاعد في النافلة، و باب: مفضل صالة القائم على صالة القاعد، و 

 في صالة المرأة في الدرع والخمار.باب: الرخصة ، و ة في الصالة في الثوب الواحدباب: الرخصو 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير 

 
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 نعم، سم.
 . الن مل الن  مبسم هللا

نبينا م مد وعلى آله وص به  ،والصالة والسالم على أشنف األنب اء والمنسليل ،ال مد هلل نب العالميل
 واجزه عنا خين الجزاء. ،أجمعيل، اللهم اغفن لشيخنا

 إعادة الصالة مع اإلمام: :باب": -ن مه هللا تعالى-قال اإلمام   يى 
نضي هللا - بسن بل م جل عل أب ه م جل :مل بني الديل  قال له عل مالك عل زيد بل أسلم عل نجل

صلى -فقام نسول هللا  ،فأذل بالصالة -صلى هللا عل ه وسلم-أنه كال في مجلس مع نسول هللا  -تعالى عنه
صلى هللا عل ه -فقال له نسول هللا  ،معه فصلى ثم نجع وم جل في مجلسه لم  صل    -هللا عل ه وسلم

ولكني قد صليت في  ،بلى  ا نسول هللا :فقال ؟((لست بنجل مسلمأ ،نعك أل تصلي مع الناسما م)) :-وسلم
ل كنت قد صليت ،إذا جئت فصل مع الناس)) :-صلى هللا عل ه وسلم-فقال له نسول هللا  ،أهلي  .((وا 

بيتي ثم إني أصلي في  :فقال -مانضي هللا تعالى عنه-سأل عبد هللا بل عمن  عل مالك عل نافع أل نجاًل 
أيتهما  :فقال النجل ،نعم :-مانضي هللا عنه- فقال له عبد هللا بل عمن ؟أدنك الصالة مع اإلمام أفأصلي معه

 .يتهما شاءأإنما ذلك إلى هللا يجعل  ؟أو ذلك إل ك :فقال له بل عمن ؟أجعل صالتي
تي ثم آتي المسجد إني أصلي في بي :سأل سعيد بل المسيب فقال عل مالك عل   يى بل سعيد أل نجاًل 

 ،أو أنت تجعلهما :فقال سعيد ؟فأيهما صالتي :فقال النجل ،نعم :فقال سعيد ؟فأجد اإلمام  صلي أفأصلي معه
 .إنما ذلك إلى هللا

 -نضي هللا تعالى عنه-عل مالك عل عفيف السهمي عل نجل مل بني أسد أنه سأل أبا أيوب األنصاني 
 ،نعم فصل معه :فقال أبو أيوب ؟جد فأجد اإلمام  صلى أفأصلي معهإني أصلي في بيتي ثم آتى المس فقال:

 .أو مثل سهم جمع ،فإل مل صنع ذلك فإل له سهم جمع
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مل صلى المغنب أو الصبح ثم  كال  قول: -مانضي هللا عنه-عل مالك عل نافع أل عبد هللا بل عمن 
أل  صلي مع اإلمام مل كال قد صلى  ابأسً  وال أنى : -ن مه هللا-قال مالك  ،لهما أدنكهما مع اإلمام فال  عد

 ."افي بيته إال صالة المغنب فإنه إذا أعادها كانت شفعً 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،على عبده ورسوله وصلى هللا وسلم وبارك ،الحمد هلل رب العالمين

إما  ا، صلى منفرد  اصلى منفرد   يعني لمن "مع اإلمامإعادة الصالة  :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 يصلي مع الجماعة. ،صالها ثم ندم على ذلك متكاسال   اأو مخالف   ،ثم وجدهم يصلون أن الصالة قد انتهت  اظان  

بكسر الدال وسكون الياء، قال  "عل مالك عل زيد بل أسلم عل نجل مل بني الديل دثني   يى "يقول: 
 "بسن بل م جل :له قال " ان عند أهل العلمقوالن معروف ،دئل أو الديلوكسر الهمزة ُدئل البعضهم: بضم الدال 
-أنه كال في مجلس مع نسول هللا "بن أبي محجن الديلي صحابي  "عل أب ه م جل"الديلي تابعي صدوق 
ذن المراد فأ "فصلى ثم نجع -صلى هللا عل ه وسلم- فقام نسول هللا ،فأذل بالصالة -صلى هللا عل ه وسلم

األذان للزم من  وألنه لو كانفصلى،  -صلى هللا عليه وسلم-فقام رسول هللا  ،لعطف بالفاءهنا اإلقامة ل باألذان
-فقال له نسول هللا  ،معه لم  صل    ثم نجع وم جٍل في مجلسه" قد صلى قبل الوقت اك أن يكون محجن  ذل

 ،-عليه الصالة والسالم-وا معه صل الذينيعني  "((..ما منعك أل تصلي مع الناس)) :-صلى هللا عل ه وسلم
 ألن الكافر ال تصح منه صالة ؛ال يلزمها جماعة، ومسلم ألن المرأة ؟ألست برجل ((؟لست بنجل مسلمأ))

 ؟وهو أنه يسأله عن حقيقة حاله أمسلٌم هو أم ال ،وهذا االستفهام يحتمل معناه األصلي ((؟))ألست بنجٍل مسلم
بلى  ا  :فقال"ر توبيخ وهو أظهأنه أراد بذلك ال :احتمال، واالحتمال اآلخروهذا  األنه ال يعلم عن حاله شيئ  

فقال " ولم يبلغه ما ورد في فضل اإلعادة ،ال تعادمنه أن الجماعة  اظن   "نسول هللا ولكني قد صليت في أهلي
هذا األمر  وظاهرمع الناس،  فصل    "((مع الناس ل   ص  إذا جئت ف  )) :-صلى هللا عل ه وسلم-له نسول هللا 

ل كنت قد صليت فصل   مع الناس)) ويأتي الخالف في ذلك ،يشمل جميع الصلوات ى أن وهذا فيه دليٌل عل ((وا 
يدين بذلك، لكن إذا غلب يا فالن قال: قد صليت،  إذا قلت: صل   وال يستحلف،  من قال: صليت أنه يدين بذلك

ال لو على الظن أنه لم يصل تنصل كثير من الناس  قبلت هذه الحجة على إطالقها ال بد أن يتثبت في أمره، وا 
يتثبت  ن، فإذا غلب على الظن أنه لم يصل   ركن اإلسالم األعظم بعد الشهادتي ،الشعيرة ،من هذه العبادة العظيمة

 .يدينمن أمره، أما إذا كان ظاهره الصالح وأنه صادق في دعواه 
قد يقصرون ، ال سيما إذا عرف من حالهم أنهم قد يكذبون  ،ههل صليت؟ يتثبت من أمر  :كذلك األوالد إذا قيل له

ل كنت قد صليت)) ،أداء هذه الشعيرة في مسقطة ه األولى، وأنها صالة مجزئة صحيحة يعني أثبت صالت ((وا 
كما سيأتي -العكس، وابن عمر بواألولى هي الفريضة، وقال بعضهم  نافلة الصالة الثانيةفهذا وعلى للطلب، 

 .-عز وجل-رد ذلك إلى هللا  -ذي يليهفي الخبر ال
إني أصلي في بيتي ثم أدنك  :سأل عبد هللا بل عمن فقال عل نافع أل نجاًل و دثني عل مالك "لذا قال: 

أيتهما أجعل  :فقال النجل" معه يعني صل    "نعم :فقال له عبد هللا بل عمن ؟الصالة مع اإلمام أفأصلي معه
 "يتهما شاءأإنما ذلك إلى هللا يجعل  ؟أو ذلك إل ك :بل عمنافقال له " ،وقتفريضة ال ،يعني الفريضة "؟صالتي
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؟ يمكن أن ثم جزم بعد ذلك على ما سيأتي، فهل مثل هذا الكالم سائغ ،فيه توقف من ابن عمر ،ههذا جواب
إليه، فيقول له  : يقرأ القرآن ويهدي ثوابهإذا تردد فيها اإلنسان أو قوي فيها الخالف، مثال   يستدل به على مسائل

ال رده إلي-من ال يرى ذلك-  ،: هذا يا أخي لم يرد به أثر، فيقول: األمر إلى هللا إن شاء صرف الثواب له وا 
أو نرجع إلى القواعد الثابتة المقررة في الشرع ونجزم  لثواب، فهل يمكن أن يقال مثل هذا؟حكٌم عدل لن يضيع ا

وأهدى ثوابه لوالديه، فقال له من ال يرى ذلك؛ ألن من أهل العلم من يعني لو شخص قرأ القرآن  ؟بالحكم الشرعي
أو ميت وصلت، هذا قول عند أهل العلم معروف، ومنهم من يقصر  أي قربة فعلها وأهدى ثوابها لحي    يرى أن

 فقيل له ،الوالد فقط، وليس منه قراءة القرآن، وهذه مسألة واقعة، فأهدى ثواب القراءة لوالديه ،ذلك على الوالد
ال ردللمهدى له السعي والعمل، إن قبلها  لن يضيع -جل وعال-هللا فقال:  ذلك، لن تضيع، هذه نظير  ها علي  وا 

نرجح من خالل ما وردنا من أدلة والراجح هو الذي يعمل به ويفتى به، أيتهما شاء إن شاء  :أو نقول مسألتنا،
ن شاء جعل الثانية، لكن يترتب على هذا أمور، التردد هذا لو تبين أن األولى التي  جعل األولى فريضة وا 

 :أو نقول ؟جعل الثانية مكانها -سبحانه وتعالى-ن هللا : إهل نقول اصالها بدون طهارة ناسي   صالها باطلة مثال  
في أمر  متردد فيه  -عز وجل-كونك تكل األمر إلى هللا  ؟أو العكس األولى هي الفريضة باطلة والثانية نافلة

لى وجه االعتداد بها فهي ما عأيتقبلها، ف ، قال ابن حبيب: معناه أن هللا يعلم التيأمرين ومحسوم بالشرع بين
الصالتين بنية الفرض، مقتضى كالم ابن عمر أنه يصلي يصلي األولى التي هي الفريضة، ومقتضاه أن 

فرض، مقتضاه أن يصلي األخرى ن الصالتين بنية الفرض، ولو صلى إحداهما بنية النفل لم يشك في أ
كيف؟ يعني لو صلى الباجي  هأن األخرى فرض، قال ،إحدهما بنية النفل ولو صلىالصالتين بنية الفرض 

األولى بنية النفل ثم صلى ثانية هي فرض بال شك هذه، لكن صلى األولى بنية الفرض والنية الثانية بنية النفل 
 "يشك أن األخرى فرض؟لم " :كيف يقول الباجي ؟تكون األخرى هي الفرض

 طالب:......
 الثانية ما هي األخيرة، األخرى يعني مقابل النافلة ليس مقابل األولى.

فريضته  ، يعني:، صالته األولىعن نافع أن ابن عمر قال: إن صالته األولى يعني الفرضوروى ابن أبي ذئب 
 .اجتهادهأنه تغير  األولى، صالته صالة الوقت، وظاهره مخالٌف لرواية مالك فيحمل على

إني أصلي في بيتي ثم آتي  :سأل سعيد بل المسيب فقال عل مالك عل   يى بل سعيد أل نجاًل و دثني "
أو أنت  :فقال سعيد ؟فأيهما صالتي :فقال النجل ،نعم :فقال سعيد ؟أفأصلي معه ،المسجد فأجد اإلمام  صلي
، في المسألة خالف -رضي هللا عنه-به ابن عمر أجاب بما أجاب  "-عز وجل- تجعلهما إنما ذلك إلى هللا

على كل أو ال يمكن؟ يمكن رفضها هل صحة رفض الصالة بعد الفراغ منها، وهما مبنيان على  ،بين أهل العلم
ن قلنا شاء أم أبى، هحال على القول بأن الصالة ال ترفض فاألولى فرض  ،ترتفض جاز أن يقال بالقول األول :وا 

 وهو قول طائفة من أصحاب مالك وغيره. ،انيةوهو أن فريضته الث
خالد بن - السهمي عل نجل مل بني أسد أنه سأل أبا أيوببل عمنو عل مالك عل عفيف و دثني "يقول: 

ثم آتى المسجد فأجد اإلمام  صلى أفأصلي  ،إني أصلي في بيتي فقال: -البدري - األنصاني  -زيد بن كليب
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والخالف في  "أو مثل سهم جمع ،فإل مل صنع ذلك فإل له سهم جمع ،معه نعم فصل    :فقال أبو أيوب ؟معه
يجمع له أجٌر آخر  ،يعطى األجر مرتين ،ف له األجرن المراد به أنه يضع  : إهذا الكالم كثير، فمنهم من يقول

ْمُع{}الجيش  ؛ ألن الجمعالمجاهدنه يكون له مثل أجر مع أجره السابق، وقيل: إ ُيْهز ُم اْلج   [سورة القمر( 54)] س 
{} ْمع ال  يعني واحد من أفراد الجمع الذي هم  ،المجاهدفيكون له مثل أجر  [( سورة الشعراء16)] ف ل مَّا ت ن اءى اْلج 

، يعني األقرب أن له سهم ُبعد إغراب بعضهم فقال: له مثل أجر من بات بمزدلفة؛ ألنها جمع، أغربالجيش، 
في جماعة، هذا أقرب ما يمكن؛ ألن الموضوع كله في إدراك  يعني يدرك الجماعة في ذلك كمن صلى ،جمع

جل -بذلك أجر الجماعة لن يحرمه هللا  اوأعاد الصالة مع الجماعة مريد   ،االجماعة وعدمها، وهو صلى منفرد  
لكن إعادته لها تدل  ،االجماعة صالها منفرد   نعم صالته الفريضة التي يطلب لها، من أجر الجماعة -وعال

 .-إن شاء هللا تعالى-عن ثواب الجماعة  -جل وعال-فلن يحرمه هللا  ،حريٌص على الجماعة على أنه
مل صلى المغنب أو الصبح ثم أدنكهما مع  عل مالك عل نافع أل عبد هللا بل عمن كال  قول:و دثني "

لنهي عن د لهما لثم أدركهما مع اإلمام فال يع امن صلى المغرب أو الصبح يعني منفرد   "لهما اإلمام فال  عد
وهو منهي أن يصلي بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس؛ وألن  ،صلى الصبح ألنه ؛الصالة بعد الصبح
لى هذا ذهب اوصالة المغرب وتر   االنافلة ال تكون وتر    ،ولم يذكر ابن عمر العصر ،األوزاعي والحسن والثوري ، وا 

ن كان النهي عن ا ألن ابن عمر يرى أن النهي بعد  بعد الصبح، قالوا: لصالة بعدها مثل النهي عن الصالةوا 
 العصر إنما يكون بعد االصفرار.

 ،أو في غيره في دكانه- أل  صلي مع اإلمام مل كال قد صلى في بيته اوال أنى بأسً " :-رحمه هللا-قال مالك "
من أنها وتُر النهار، يتقدم  فينافي ما "اإذا أعادها كانت شفعً فإل  -ال يعيدهافإنه -إال صالة المغنب  -في عمله

أن اإلعادة نافلة وال ب إعادة المغرببن الحسن عدم شفع، علل محمد  والست ،؟ ست ركعاتاكيف تكون شفع  
 .اتكون النافلة وتر  

ولذلك الوتر إذا  ؛ما هو في ليل في نهار الضحى ا،ثالث  ما في وتر إال الوتر المعروف، يعني لو صلى  اعموم  
طيب هل يقضي على التهجد المعروف وصالة المغرب فقط، وتر إال الذي يعقب صالة فال ، اقضي يقضى شفع  

يقضي  ،أو ينقص ركعةإما يزيد ركعة  اتعليل محمد بن الحسن لئال تكون نافلته وتر   ؟زد ركعة :هذا لو قيل له
 ،هتالمغرب فاتلو شخص دخل المسجد فاتته الصالة وأراد من يتصدق عليه صالة المغرب، صالة  ؟على هذا

أو ينقص واحدة أو يزيد واحدة لئال  اأنا، هل يصلي ثالث   :وأراد من يتصدق عليه، من يتصدق علي؟ قال شخص
قال أبو عمر: هذه العلة أحسن من تعليل مالك؛  ؟((لليل مثنى مثنىصالة ا)) :لئال يدخل في مخالفة ؟اتكون وتر  

تعليل محمد بن الحسن يقول: إنه أحسن من تعليل مالك، وهذا و ، األن مالك يقول: فإنه إذا أعادها كانت شفع  
مسائل معروفة من المسائل مالك، ، وحفظ عنه مسائل خالف فيها اإلمام -رحمه هللا-من إنصاف ابن عبد البر 

منها أو من أوضحها تفضيل المدينة على مكة عند مالك، ابن عبد البر يرى العكس قول  :، يعني أقولالكبار
 معروف عند المالكية.، هذا لجمهورا



 

5 
 

 ، حديث محجن الذي تقدم ما فيه تنصيص على صالةلعموم حديث محجن وقال الشافعي: تعاد الصلوات كلها
ن كنت قد صليت((بعينها  حديث:  امع الناس أي صالة مقتضاه، أيض   صل    ))إذا جئت فصل   مع الناس وا 

ن كان بعفي صالة الصبح ((؟))من يتصدق على هذا  د صالة الصبح نهي لكن هذا سبب لإلعادة.، وا 
لعموم حديث محجن السابق إذ لم تخص صالة من غيرها، وقال أبو حنيفة:  ؛قال الشافعي: تعاد الصلوات كلها

وقت نهي  اوالعصر بعده ،ألن الصبح بعدها وقت نهي ؛لما تقدم ال يعيد الصبح وال العصر وال المغرب
 .وكذلك المغرب ،والعصر ال تعاد ،أن الصبح ال تعادوالمغرب وتر، وهو مذهب الحنابلة 

إنما هو من باب النهي عن الوسائل ال المقاصد،  ،الوقتان الموسعان فيهما مندوحة، والنهي عن الصالة فيهما
لكن لو جاء هذا الذي فاتته صالة العصر بعد اصفرار الشمس أو بعد ضيق الوقت أو مع بزوغ الشمس لصالة 

 تصدق عليك.ال ن ال يا أخي :قول لهنالصبح 
 العمل في صالة الجماعة: :باب"

 -صلى هللا عل ه وسلم-أل نسول هللا  -نضي هللا عنه-عل مالك عل أبي الزناد عل األعنج عل أبي هنينة 
ذا صلى أ دكم لنفسه فل طول  ،فإل فيهم الضعيف والسق م والكبين ،إذا صلى أ دكم بالناس فليخفف)) قال: وا 

 .((ما شاء
 ،في صالة مل الصلوات -مانضي هللا تعالى عنه-قمت وناء عبد هللا بل عمن  :ل مالك عل نافع أنه قالع

 .فخالف عبد هللا بيده فجعلني  ذاءه ،ول س معه أ د غيني 
 -ن مه هللا-كال يؤم الناس بالعقيق فأنسل إل ه عمن بل عبد العزيز  عل مالك عل   يى بل سعيد أل نجاًل 

نما نهاه ألنه كال ال  عنف أبوه :قال مالك ،فنهاه  ."وا 
 العمل في صالة الجماعة: :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول 

عل أبي  -عبد الرحمن بن هرمز- عل األعنج -عبد هللا بن ذكوان-الزناد  عل مالك عل أبي دثني   يى 
مع  "((فليخفف -امام  يعني إ- إذا صلى أ دكم بالناس)) قال: -صلى هللا عل ه وسلم-هنينة أل نسول هللا 

ال، يخفف  ،من أركان الصالة أو شيئ ا ،من الواجبات ، ليس معناه أنه يخفف يترك شيئ االتمام، يخفف مع التمام
يعني إذا قرأ في  ويل أمور نسبية،المطلوب، ومن المعلوم أن التخفيف والتطمع اإلتيان بالصالة على القدر 

ل :اسورة اإلنسان قلنو بالسجدة صالة الصبح  لفي عرف كثير من الناس أنه  ؟طو   ، لكن هذا تخفيف؛ ألن َطو 
- والسق م -يعني خلقة  - فإل فيهم الضعيف))، -عليه الصالة والسالم-قرأ بهما  ((فليخفف)) :الذي قال
ذا صلى أ دكم لنفسه -في سنه- والكبين -المريض فإذا صلى أحدكم لنفسه )) ((ل ما شاءفل طو   -امنفرد  - وا 
وقد كان الصحابة الواحد  ،، والمريض السقيمالضعيف الذي ال يحتمل التطويل لضعف خلقته ((ل ما شاءفليطو  

من المؤسف أن نجد الكبار أحرص على ، وال يترك الجماعة، والكبير في سنه منهم يؤتى به يهادى بين رجلين
يقف بين  سبب ذلك أن الذيو  ،التطويل من الصغار، بل صالتنا في عرف كثير من الكبار تالعب في الصالة

وا بعد وتكلم والبدن، اآلن الشباب إذا زاد اإلمام آية أو آيتين تذمر اهو القلب وليس  -عز وجل-يدي هللا 
يصلي خلف إمام قراءته ليس و ، جاز المائة سنة ، شخص أدركته جاز المائةمناسباتالصالة، وقصة رددتها في 
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، كامال   اتهجد جزء  الصالة في ، يقرأ في التسليمة الواحدة اطيل القراءة جد  ويال، بمعنى أنه يتلذذ بالقراءة، جميلة 
أنهم  كما هو معروف، واألذان عالمة إلى األذان األول يؤذن ،يؤذن افي يوم من األيام سمع هذا اإلمام شخص  

ذا الشيخ الكبير انتهوا من الصالة، هذا اإلمام لما سمع المسجد المجاور يؤذن خفف، فلما سلم ماذا قال له ه
وقال: يوم جاء وقت النزول بعبارته، يعني وقت النزول  ،تكلم عليه بكالم قوي  ؟قائم يصلي ،واقف ،وهو يصلي

هو  -عز وجل-انظر ترى، فالذي يقف بين يدي هللا  ،ليالي معدودة، والشباب هللا المستعانهي اإللهي تخفف، 
يقف ساعة ساعتين ما عنده استعداد المواطن التي يرتاح لها ولذلك تجد هذا الشاب في  ؛األقدام آالت القلب،
، يقف عند باب المسجد يتحدث مع أحد ما يضره ساعة ساعتين ما فيه إشكال، هذا الحاصل يا إخوان، يضر

 ،بالمنافقينقلبي، إذا قاموا إلى الصالة قاموا كسالى، فيه مشابهة  لكن هذه المسألة تحتاج إلى عالج، هذا مرض
"أرحنا من  :ولسان حال هؤالء أرحنا بالصالة(()) العافية، ومجانبة عن سنة سيد المرسلين الذي يقول: نسأل هللا
 ؟. الناس ينتظرون متى يسلمالصالة" 

ذا صلى أ دكم لنفسه ولئال ينفر الناس من  على أمته؛ -عليه الصالة والسالم-من شفقة النبي  امنفرد   (())وا 
أو يشق عليهم  التطويل الذي ينفر المأمومين اا على الوجه المطلوب المجزئ، وأمال بد من اإلتيان به الصالة

ليس بمطلوب، قال بعضهم: ال يزيد في التسبيح على ثالث في الركوع والسجود؛ لئال يشق على المؤمنين، لكن 
ذا كان يشق عليهم يزيد أو ينقص  من كان ال يشق عليهم السبع ،هو يعرف حال المؤمنين بقدر الحاجة، فعل، وا 

 ين.المأمومحال ويالحظ 
، األمر متروك إليه، لكنه إذا طول أو مطوال   ايعني مخفف  ))فليصل   كيف شاء(( ولمسلم:  ))فل طول ما شاء((

قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم آل و بالمئين، قام  -عليه الصالة والسالم-أفضل بال شك؛ ألن النبي وهو منفرد 
 .-عليه الصالة والسالم-فطرت قدماه عمران، وقام حتى ت

منفرد وال تلزمه هو نفسه و ليس فيه حد محدد، يعني لو صلى ل ))فل طول ما شاء(( :ابن حجر أشار إلى مسألة
البقرة وآل هذا اإلطالق يقتضي أنه لو قرأ  ))فليطول ما شاء(( طلوع الصبح مثال  بعد جماعة ال يسمع النداء 

الحكم؟ ابن حجر ماذا يقول؟  ما ،حتى طلعت الشمس عة والثانية مثال  ألنعام في ركعمران والنساء والمائدة وا
وهو مصحح عند بعض أصحابنا، أصحابهم من؟ استدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، يقول: 

حتى يدخل  ))إنما التفريط أن يؤخر الصالةألنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة:  ؛رالشافعية، وفيه نظ
وما بعده، يسمى تفريط، وبعمومه يشمل ما قبل الدخول وما بعده، ما قبل الدخول في الصالة  ((وقت األخرى 

 بعمومه يتناول هذه الصورة. يط أن يؤخر الصالة حتى يدخل وقت األخرى إنما التفر 
يشمل  ل ما شاء(())فليطو على جواز تطويل االعتدال بعد الركوع وبين السجدتين  اه أيض  بعمومواستدل 

تطويل  ،التطويليكره  -الشافعيةعند -أنهم ينصون على مثل هذه المسألة؛ ألنه عندهم االعتدال، ومعروف 
 معروف.  ،طويال   اه، وهو ثابت بال شك، قام قيام  ، بل بعضهم يمنعال سيما بعد الركوعهذا، االعتدال 

ول س معه أ د  ،بل عمن في صالة مل الصلواتقمت وناء عبد هللا  :عل مالك عل نافع أنه قالو دثني "
له عن يمينه؛  اأي محاذي   "فخالف عبد هللا بيده فجعلني  ذاءه" اإلمام في صف ثم قام وراءهقام وراءه  "غيني 
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كما  ،ه وصار بإزائه، خالف بيده جعل يده من خلفه فقدمهجر لإلمام، يعني  ألنه موقف المأموم الواحد بالنسبة
 ، وهذا خلف.إال أن موقف ابن عباس في جهة اليسار ،بابن عباس -الصالة والسالم عليه-فعل النبي 

لكن األصل أنه دخل في الصالة؛ ألنه لو لم يدخل لكان  ،ما يلزم أن يكون دخل "أنه قال: قمت وناء عبد هللا"
ن كان ال يمنع أيض   ، يعني حال العموم واردمن أن يقدمه بالفعل، على كل  االتنبيه بالكالم تقدم، هذا الظاهر وا 

فإذا كان يشق عليهم التطويل  ((؟))أفتاٌن يا معاذ ،..كونه يشق على الناس، الناس فيهم الضعيف وفيهم وفيهم
ما هو بالعجز المشقة، والقيام كما سيأتي في الفريضة  ،، لكن النافلة القيام له بدل عند العجزحتى في النافلة
 .ووقعوا في المخالفة ،الناس إلى الجلوسفإذا أطال اضطر  ،ركن من أركانها

أو هو  ،موضع معروف بالمدينة "كال يؤم الناس بالعقيق عل مالك عل   يى بل سعيد أل نجاًل و دثني "
 -ن مه هللا-فأنسل إل ه عمن بل عبد العزيز  كال يؤم الناس بالعقيق أل نجاًل " وادي العقيق ،الوادي المعروف

ا الصالة أو بمبلماذا ينهى عن اإلمامة؟ نعم إذا لوحظ على اإلمام اإلخالل  ،اعنه نهاه "عل اإلمامة فنهاه
نما نهاه :قال مالك"ذنبه؟  مايشترط لإلمامة ينهى عنها، هذا  يقول: فيكره أن يتخذ  "عنف أبوهألنه كال ال  ُ  ؛وا 

هو شر الثالثة  ، ذنب لهما ذنبه في الحقيقة؟ هو اللكن  ،، وجاء في ذمه نصوص، وأنه شر الثالثةاراتب   اإمام  
ال إن سلك الجادة إن عمل بعمل والديه ولذا من المعروف  ؛ال ذنب لهذلك، فال يضير هللا  واستقام على دين ،وا 

إذا سلم دينهما بهذا  ،: والجندياالزنا، ويقولون أيض  عند الحنابلة بل بالحرف عندهم يقولون: تصح إمامة ولد 
 أهل العلم في إمامة الفاسق. فال تصح ال لهما وال لغيرهما على خالف  بينالقيد، أما إذا لم يسلم الدين 

 ،، وال تصح خلف فاسقعلى كل حال الخالف في إمامة الفاسق معروفة، عند الحنابلة ال تصح إمامة الفاسق
ن كان ال ،ال تصح الصالة خلف فاسق عندهم "وال تصح خلف فاسق  ككافر" :يقولون  مرجح أن من صحت وا 
 صنع أبواه.على كل حال هذا ليس بالعيب وال قادح؛ ألنه ال عالقة له بما ه صحت إمامته، صالت

 طالب:......
من هذا  ؟من إمامكم ،قد يلفت أنظار الناس الكن كونه إمام   هين، ه قد قيلأنأما ال، هذا حقيقة واقعة ولد زنا، 

 يعني أستر له. اللكالم، وكونه مأموم   ثم يصير مجاال ؟ماإلمام
 طالب:......

ال صالته صحيحة لعل عمر بن عبد العزيز مامته صحيحة وال ذنب له ،سياسة من هذا الباب، وا   .، نعموا 
 صالة اإلمام وهو جالس: :باب"

نكب  -صلى هللا عل ه وسلم-أل نسول هللا  -نضي هللا عنه- عل مالك عل بل شهاب عل أنس بل مالك
فلما انصنف  ،اوصلينا وناءه قعودً  ،مل الصلوات وهو قاعد فصلى صالة ،فصنع فج ش شقه األ مل افنسً 
ذا نكع فأنكعوا ،افصلوا ق امً  اقائمً  ىفإذا صل ،نما جعل اإلمام ليؤتم بهإ)) :قال ذا نفع فانفعوا ،وا  ذا قال ،وا   :وا 

ذا صلى جالسً  ،نبنا ولك ال مد :سمع هللا لمل  مده فقولوا  .((أجمعول  افصلوا جلوسً  اوا 
 -صلى هللا عل ه وسلم-زوج النبي  -انضي هللا عنه-شام بل عنوة عل أب ه عل عائشة عل مالك عل ه

فأشان  اوصلى وناءه قوم ق امً  ،افصلى جالسً  ،وهو شاك -صلى هللا عل ه وسلم-صلى نسول هللا  أنها قالت:
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ذا ،نكعواافإذا نكع ف ،إنما جعل اإلمام ليؤتم به)) :فلما انصنف قال ،أل اجلسوا :إليهم ذا  ،نفع فانفعوا وا  وا 
 .((افصلوا جلوسً  اصلى جالسً 

خنج في منضه فأتى فوجد أبا  -صلى هللا عل ه وسلم-عل مالك عل هشام بل عنوة عل أب ه أل نسول هللا 
 ،أل كما أنت -صلى هللا عل ه وسلم-فأشان إل ه نسول هللا  ،بكن وهو قائم  صلي بالناس فاستأخن أبو بكن

صلى -فكال أبو بكن  صلي بصالة نسول هللا  ،إلى جنب أبي بكن - عل ه وسلمصلى هللا-فجلس نسول هللا 
 ."نوكال الناس  صلول بصالة أبي بك ،سوهو جال -هللا عل ه وسلم

-النبي أن وحديث عائشة  وأورد في ذلك حديث أنس "صالة اإلمام وهو جالس :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول 
ذا صلى جالسً ، وفي آخره: اجلوس  وصلوا وراءه  ،اصلى جالس   -صلى هللا عليه وسلم - افصلوا جلوسً  ا))وا 

وخروجه  ،-عليه الصالة والسالم-إمامة أبي بكر في مرض النبي  اوأورد فيه أيض   أجمعول(( -أجمعين أو
 ، وصالة من خلفه بصالة أبي بكر.-عليه الصالة والسالم-وصالة أبي بكر بصالة النبي  ،إليهم

يحيى "هكذا في جل   الروايات روايات الموطأ  "بل شهاب عل أنس بل مالكاعل مالك عل يى  دثني   "يقول: 
عن مالك عن الزهري عن األعرج عن أبي هريرة،  :سويد بن سعيدفي رواية  "عن مالك عن ابن شهاب عن أنس

 :قال ابن حبان "انكب فنسً  -صلى هللا عل ه وسلم-أل نسول هللا " عمر: وهو خطأ لم يتابعه عليه أحدقال أبو 
جة أو الَحجة فج ش  -أي سقط عن الفرس- فصنع انكب فنسً " ؟ عكس الَقعدةفي ذي الحجة سنة خمس، الح 

 "وهو قاعد -المفروضة- "فصلى صالًة مل الصلوات ،" ساقه األيمناأليمن"خدش  ،جرح ،جحش "شقه األ مل
، يعني مجرد جرح ما ربٌض في األعضاء أو أصابه من السقطة ،قال عياض: يحتمل أنه أصابته من السقطة

منعه من القيام، قال ابن  ،بحيث ال يستطيع القيام ،ربض :أصابه كما قال عياضيمنع من القيام، لكن لعله 
نما كانت قدمه منفكة  وليس كذلك"حجر:  كما جاء في بعض الروايات، وال مانع من  "-عليه الصالة والسالم-وا 

 ال سيما وأن الروايات فيها قوة.  ،وجرح ،وانفكت قدمه ،قط أصيب برضوضس اجتماع األمور الثالثة، لما
 ليؤتم به))لماذا؟  إمامٌ  ((إنما جعل اإلمام)) :قال -من الصالة- فلما انصنف ،اوصلينا وناءه قعودً  ،وهو قاعد"
فصلوا  افإذا صلى قائمً )) ؛ ألن القيام ركن من أركان الصالةاوجوب   ((افصلوا ق امً  اقائمً  ىفإذا صل -ليقتدى به-

ذا نكع فأنكعوا ،اق امً  ذا نفع فانفعوا)) انقطع صوته اركعوا يعني إذا شرع في الركوع ((وا  ذا قال -مثله- وا   :وا 
ولذا يفسر بعض  ؛، ومن الزم هذا السمع اإلجابة-عز وجل-سمع فيه إثبات السمع هلل  ((سمع هللا لمل  مده

ربنا  :اويقول أيض   ،سمع هللا لمن حمده :تقدم أن اإلمام يقول ((بنا ولك ال مدن  :فقولوا))أجاب  :سمع هللاالعلماء 
، سمع هللا لمن حمده، وتقدم الصيغ الواردة في هذا :وال يقول ،ولك الحمد، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد

ذا صلى جالسً )) والخالف في المسألة سيأتي الخالف صحة إمامة الجالس، و  هوفي ((أجمعول  افصلوا جلوسً  اوا 
 فيها.

 أنها قالت: -صلى هللا عل ه وسلم-مالك عل هشام بل عنوة عل أب ه عل عائشة زوج النبي و دثني عل "
 افصلى جالسً  -وهي المرض اسم فاعل من الشكاية- وهو شاك -صلى هللا عل ه وسلم-صلى نسول هللا 

هل  "أل اجلسوا :فأشان إليهم" "،فأشار عليهم" :وفي رواية "فأشان إليهم -حال اقيام  - اوصلى وناءه قوم ق امً 
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من  كيف؟ أشار إليهم من اإلشارة، وأشار عليهم "؟فأشار عليهم"أو  "فأشار إليهم" :تينهناك فرق بين الرواي
 :فسرت ولذا ؛"أن اجلسوا" :المفهمة لها حكم القولهكذا، واإلشارة  المشورة، وفرٌق بين اإلشارة يعني أشار إليهم

، ال يلزم والمشورة ليست بالزمة ،المشورةمن باب وهي إشارة ما فيها كالم، لكن أشار عليهم يعني  ،ابأن اجلسو 
ليؤتم  -اإمام  -إنما جعل اإلمام )) :قال مل الصالة فلما انصنف إليهم أل اجلسوا، -عليهم أو- فأشان" قبولها

ذا نفع ،نكعوااف -شرع في الركوع- فإذا نكع -يعني ليقتدى به- به ذا صلى جالسً  ،نفعوافا -مثله- وا   -حال- اوا 
))إنما جعل اإلمام الخبر ، لماذا؟ لما صدر به يعني ولو كنتم قادرين على القيام ،احال أيض   ((فصلوا جلوسا

ولو في مثل هذه الصورة صالة القائم خلف حتى في هذا، فال بد من االقتداء واالئتمام باإلمام  ليؤتم به((
 القاعد.

هناك  "خنج في منضه -صلى هللا عل ه وسلم-عل هشام بل عنوة عل أب ه أل نسول هللا مالك و دثني عل "
يعني في آخر سنة خمس، وهنا في مرضه سنة إحدى عشرة، أيهما  ،في الحديث األول سنة كم؟ سنة خمس

 عل ه صلى هللا-أل نسول هللا  -المعروف أنه عن عائشة- عل أب ه" ، والمتأخر الحديث هذااألول ؟المتقدم
فأتى فوجد أبا بكن وهو  خنج في منضه -صلى هللا عل ه وسلم-أل نسول هللا  -كما في الصحيحين -وسلم

عليه الصالة -بأمره نعم  بالناس(( ))مروا أبا بكر  فليصل    -عليه الصالة والسالم-بأمره  "قائم  صلي بالناس
تأخر يترك  "فاستأخن أبو بكن  صلي بالناسفوجد أبا بكن وهو قائم " ليس من تصرف أبي بكرو  ،-والسالم

-النبي يصلي بين يدي ما كان البن أبي قحافة أن "ذلك بقوله:  معلال   ،-عليه الصالة والسالم-اإلمامة للنبي 
يعني  "أل كما أنت :-صلى هللا عل ه وسلم-و بكٍن فأشان إل ه نسول هللا استأخن أب" "،-عليه الصالة والسالم
 أمإلى جنبه األيمن  "إلى جنب أبي بكن -صلى هللا عل ه وسلم-فجلس نسول هللا " مكانكاثبت كما أنت في 

 ؟"ى جنب أبي بكنإل -صلى هللا عل ه وسلم-فجلس نسول هللا  ،أل كما أنت :فأشان" ؟األيسر
 طالب:......
 ن اإلمام؟األيسر، مَ 

 طالب:......
عليه الصالة -وهذا يمنع أن يكون النبي  "-ل ه وسلمصلى هللا ع-أبو بكن  صلي بصالة نسول هللا  فكال"نعم، 

 ،وهو جالس" ،-صلى هللا عليه وسلم-جلس بجانبه األيمن؛ ألن أبا بكر يصلي بصالة رسول هللا  -والسالم
عليه -ألن النبي  ؟ة أم هي مجرد تبليغإمامة حقيقي اآلن إمامة أبي بكر "نبصالة أبي بكوالناس  صلول 
 ،حقيقيال اإلمامهو  -عليه الصالة والسالم-الرسول  أن لصورةا هذه ؟ نعم ألنما يرى  جالس -الصالة والسالم

و من تأخر ألنهم ما يرون اإلمام، أ الثاني بأصحاب الصف األوليعني مثل ما نقول: يقتدي أصحاب الصف 
مام واإلمام ال لكن هو يقتدي باإل ،وهو ليس بإمام في الحقيقة ،صوته بمن تقدم ممن ال يرى اإلمام وال يسمع

 ."وكال الناس  صلول بصالة أبي بكن" من خلفهوال معرفة الحال التي هو عليها يقتدى ب ،يمكن النظر إليه
، المسألة خالفية: وهي صالة القاعد ممن يستطيع القيام في مثل هذه الصورة متابعة  إلمامه :نأتي إلى المسألة

 ريدي من ،-عليه الصالة والسالم-بل هذا خاص بالنبي  ،اح مطلق  المعروف عند المالكية أن إمامة القاعد ال تص
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، الحنفية والشافعية -عليه الصالة والسالم-هذا خاص بالنبي  ،اصير إمام  يال  اصير مأموم  ي ايصلي قاعد  أن 
ث بالحدي ال  استدال ،الكنهم ال يجيزون إمامة المستطيع من المأمومين أن يصلي قاعد   ،يجيزون إمامة القاعد

 من وصلوا  ،-عليه الصالة والسالم-للحديث السابق؛ ألنه متأخر في مرض موته إنه ناسخ  :األخير، ويقولون 
ن كان عن اإلمام  ،وهذا قول معروف عندهم ،اإمامة القاعد ال تصح مطلق  ، وأن عرفنا مذهب المالكية قيام، وا 
-كما فعل الرسول  ،قولون: تصح إمامة الجالسي ،رواية أخرى توافق قول الحنفية والشافعية -رحمه هللا-مالك 

؛ ألن القيام ركن ال تصح الصالة بدونه، وما اقيام   الكن من خلفه ال بد أن يصلو  ،هنا -عليه الصالة والسالم
إذا صلى  ؟منسوخ؛ ألنه متقدم، الحنابلة ماذا يقولون  اسابق   من فعله وقوله -عليه الصالة والسالم-حدث منه 

يرجى  ((اصلوا جلوس  )) :وقال لهم الما صلى جالس   -عليه الصالة والسالم-ه، النبي يرجى ُبرؤ  إمام الحي الذي
، إذا صلى إمام لو المسألة على إطالقها امقعد   اإمام  يرشح الناس إال  الكان  ؛-عليه الصالة والسالم-ه برؤ 

بها الحنفية ورة األخيرة التي تمسك الصالصالة من قعود، لماذا؟ ليخرجوا  وابتدأت اه قاعد  الحي وهو يرجى برؤ 
، لكن إذا افتتحت الصالة من اه الصالة من قعود صلوا خلفه قعود  والشافعية، إذا ابتدأ إمام الحي الذي يرجى برؤ 

فافتتحت  ،أبو بكر ،اآلن اإلمام في أول الصالة قائم ى ولو عجز، أو في مثل هذه الصورةحت ايتمون قيام   قيام
ذا ))من قيام اختل شرط فال بد من الصالة من قيام، فهم يحملون  إذا افتتحت الصالة اذ  الصالة من قيام، إ وا 

ه وصلى من قعود برؤ  ىلحي إذا افتتح الصالة وهو يرجعلى إمام ا ((افصلوا جلوس   اجالس   -أو اقاعد  -صلى 
ذا افتتحت أو يب ،ايصلوا خلفه قيام  فإما أن ه ، لكن إذا كان ال يرجى برؤ اقعود   فإنهم يصلون  حث عن غيره، وا 

 ، ويعملون بجميعها.كما هنا، فهم بهذا يوفقون بين النصوص اأن تكمل قيام   الصالة من قيام ال بد
ذا صلى :مع قوله بالتخصيص :فهل نقول بالنسخ كما قال الحنفية والشافعية ورواية عن مالك؟ أو نقول  (())وا 

))إنما جعل  ؟ل على الخصوصيةالحديث ليس فيه ما يد كيف نقول بالتخصيص مع أن ؟(())إنما جعل اإلمام
ه أو أي إمام؟ أي إمام، ففي كالم في هذا يعني نفس -عليه الصالة والسالم-هل النبي  اإلمام ليؤتم به((

القول بالنسخ يعني ألن هذا متأخر وذاك متقدم، أما التخصيص كما قال المالكية ال وجه له، فنحن بين  الشافعية
بغض  اصلى وهو قاعد وصلوا خلفه قيام   -عليه الصالة والسالم-نه حكم منسوخ بدليل أن النبي إ :لإما أن نقو 

 ،كونه يرجى أو ال يرجى هذه مسألة ثانية، يعني أوصاف غير مؤثرة عندهمبالنظر عن كون الصالة افتتحت 
خلف القاعد بالقيود التي  وهي عند الحنابلة أوصاف مؤثرة، أو نقول: تحمل النصوص الواردة باألمر بالقعود

أشار إلى أبي بكر أن يثبت كما  -عليه الصالة والسالم-هنا الرسول  ذكروها وبهذا نعمل بجميع النصوص؟
 ي ثبت كما هو؟ نيعفهل قبل هذه اإلشارة أو لم يقبل؟  ،هو
 ."اثبت كما أنت"

 طالب:......
امتثال وهذا يتمسك به من يقدم االحترام على  ،قبلفيها ما يدل على أنه لم ي "فاستأخر" :ال، في بعض الروايات

االحترام، لكن وما ثبت، والدافع لذلك  قال له: اثبت -عليه الصالة والسالم-يتمسكون بمثل هذا، الرسول  ،األمر
وال يمكن أن يحمل هذا على اإلقرار،  إنما اكتسب فعل أبي بكر الشرعية من -عليه الصالة والسالم-الرسول 
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اللهم صل   وسلم على سيدنا محمد هذا  :وأنت في الصالة تقول :هذا، يقولون مثل لذلك يطردون و  ؛إطالقه
كونه ما قبل  -رضي هللا عنه-هذا كالمهم، لكن شرعية هذا الفعل من أبي بكر  ،احترام، وال يقال مثل هذا ابتداع

يقول: أنا أحترم أن يأتي بعد ذلك  ، وليس لمن-عليه الصالة والسالم-شرعية هذا إنما اكتسبت من إقراره نعم، 
 ، المقصود أناوال أمتثل أمره في هذا، نقول: ال، ليس لك مستمسك في هذا أبد   -عليه الصالة والسالم-الرسول 

لكنه ما قبل هذه  ،بن عوفكما فعل عبد الرحمن  ،األصل اإلشارة تقتضي أنه يريد أن يستمر في اإلمامة
أننا ترد علينا وصار هو اإلمام الحقيقي، وليس معنى هذا  -الة والسالمعليه الص-المشورة، فجلس النبي 

ال،  ،ونخالف أوامره -عليه الصالة والسالم-ننا نحب الرسول ونحترم الرسول : إاألوامر الشرعية ونخالفها، ونقول
فيها أي  ن ال يكو  وحينئذ   ،-عليه الصالة والسالم-اكتسبت الشرعية من إقراره  :مخالفة أبي بكر لهذا األمر نقول

، ولجوا إلى مسائل كثيرة من من خالل هذا الحديث ادليل، تنتفي المسألة من أصلها؛ ألن المبتدعة فتحوا أبواب  
ما ، هذا -عليه الصالة والسالم-خالل هذا الحديث، بكل بساطة نحن نحترم الرسول ونفعل ما يخالف أوامره 

 .يصح
................................... 

 ج

 إن المحبببببببببببب لمبببببببببببن يحبببببببببببب  مطيبببببببببببعُ  
 ج
 ج

 .[( سورة آل عمران16)] ف اتَّب ُعون ي ُ ْ ب ْبُكُم ّللا ُ{}
الصورة التي معنا  ؟-عليه الصالة والسالم-هو أراد أن يستأخر اإلمام الطارئ هذا ويفعل مثل ما فعل النبي 

ودخل اإلمام بعد الشروع  ،كبر للصالة ما دام ،واللفظ يحتمل يدل على أنه ركع أو أكثر أو أقل،ليس فيها ما 
نما يؤخذ من نصوص أخرى يعني ما له أثر، ما يؤخذ من النص  ،في الصالة فما فات قل أو كثر وهي  ،وا 

 .واما أنهوا أما الحديث ما يدل على أنه أنهالمحافظة على كيفية الصالة فقط،  ،المحافظة على الصالة
من باب المحافظة على كيفية الصالة ال أكثر وال أقل، يعني أهل  على كل حال الحديث ليس فيه ما يدل إال

ن لم يدل عليه ام  العلم يستنبطون أحكا نما يعملون األحوط للصالة ،ا اللفظوا   انظر   ،يعملون باألحوط للصالة ،وا 
 .إلى عموم النصوص التي تدل على المحافظة على الصالة في كيفيتها ووقتها وغير ذلك

 طالب:......
 والكراهة تزول بالحاجة. ،د االلتفات اختالس ما يضر، لكن بعد إن كان لحاجة فأهل العلم يطلقون الكراهةمجر 
 

بقول الحنابلة  نعود إلى المسألة الكبرى وهي أنه إذا صلى اإلمام وهو جالس هل يصلي المأموم بالجلوس عمال  
جتمعة؟ أو نقول بقول الحنفية والشافعية وهو أحوط؟ وأفادوها من النصوص مإذا توافرت الشروط التي اشترطوها 

مأموم، ماذا نقول؟ المتقدمة، وال شك أنه أحوط بالنسبة لصالة الاألحاديث الحديث متأخر عن  األخيروأن فعل 
وهو  ،ن نقول بقول الحنفية والشافعية والنسخ مطروق عند أهل العلم وواضحفإما أ ؟قول الحنابلة ما الذي يرجح؟

ما أن نقول بقو أحوط ل  ما امريض  وجاء اإلمام  ،مسألة سعةل الحنابلة مع قيودهم، والمسألة صالة المأموم، وا 
 ،لكن إذا بغينا االقتداء كما هنا واإلمام له شأن في الشرع ؟إذا بغينا االحتياط الكامل االمانع أن يصير مأموم  

فالمسألة كما ترون،  ،؛ ألن له شأن في الشرعاولذلك أمر جميع الصفوف يصلون جلوس   ،اإلمام ما هو بفضلة
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خ للقصة األخيرة، أو بالشروط والقيود التي وأن األمر بالجلوس منسو  ،وحجتهم قويةيعني قول الحنفية والشافعية 
ذا أردنا أن نطبق الحكم وضعها الحنابلة،  ونجليه على القواعد  ،بدقةعلى كل حال المسألة كٌل على مذهبه، وا 

ذا قلناقلنا بقول ا والنسخ بابه مطروق  ،صالة المأموم: باألحوط للحنابلة؛ ألنه يمكن الجمع بين النصوص، وا 
 ،القيام من قعود لكن إذا صلى مأموم وهو مستطيع ،إعمال النصوصعند أهل العلم، ما في شك أن األحوط 

 عند الحنفية والشافعية. رصالته خط
 طالب:......

، عندهم وعند م النسخ، النسخ معروف بالشرع، النسخ عندهم معروف بالشرععنده ،لكن هم عندهم قواعد نعم،
 .غيرهم
 نعم

 فضل صالة القائم على صالة القاعد: :باب"
عل مالك عل إسماعيل بل م مد بل سعد بل أبي وقاص عل مولى لعمنو بل العاص أو لعبد هللا بل عمنو 

صلى هللا عل ه -أل نسول هللا  -ماالى عنهنضي هللا تع-بل العاص عل عبد هللا بل عمنو بل العاص 
 .((صالة أ دكم وهو قاعد مثل نصف صالته وهو قائم)) قال: -وسلم

لما قدمنا  أنه قال: -مانضي هللا تعالى عنه-بل شهاب عل عبد هللا بل عمنو بل العاص اعل مالك عل 
على الناس وهم  صلول في  -مصلى هللا عل ه وسل-فخنج نسول هللا  ،المدينة نالنا وباء مل وعكها شديد

 ."((صالة القاعد مثل نصف صالة القائم)) :-صلى هللا عل ه وسلم-فقال نسول هللا  ،اسب تهم قعودً 
 "فضل صالة القائم على صالة القاعد :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

عل مولى لعمنو "هري الز  عن مالك "ل إسماعيل بل م مد بل سعد بل أبي وقاص دثني   يى عل مالك ع"
صلى هللا -عبد هللا بل عمنو عل عبد هللا بل عمنو بل العاص أل نسول هللا  هأو البن -شك- بل العاص
وهذا مع  ،لما في القيام من المشقة "((صالة أ دكم وهو قاعد مثل نصف صالته وهو قائم)) قال: -عل ه وسلم

هو أراد أن يتنفل و  ،النصف ىلقادر على القيام صالته علبة لبالنس في النافلة ،القدرة على القيام في النفل
يكفينا  :قولفريضة وهو مستطيع القيام ي لك نصف األجر، لكن لو كانت نقول: ايستطيع القيام فصلى قاعد  

، فإن لم تستطع اقائم   ))صل   طلة؛ ألنه في حديث عمران بن حصين: صالتك با ال يا أخي :، نقول؟النصف
 .تستطع فعلى جنب((، فإن لم افقاعد  

لما قدمنا  :-منقطع– عل مالك عل بل شهاب عل عبد هللا بل عمنو بل العاص أنه قال دثني "الذي يليه: 
 والوعك ال يكون إال من الحمى كما يقولون، "مل وعكها شديد" يعني مات بسببه أناس "المدينة نالنا وباء

صلى هللا عل ه -فقال نسول هللا  ،لول في سب تهموهم  ص.....  -صلى هللا عل ه وسلم-فخنج نسول هللا "
ن من : إ، ال نقولالمراد األجر مثل نصف أجر صالة القائم "((صالة القاعد مثل نصف صالة القائم)) :-وسلم

 ،الكمية، إنما المقصود األجر يثبت له نصف األجربما صلى إال نصف الصالة يضيف إليها مثلها  اصلى قاعد  



 

13 
 

إال من بالنسبة لمن يستطيع القيام  أما بالنسبة للفريضة فال تصح ،لمن يستطيع القيام لنافلةوهذا محموٌل على ا
 وهو غير مستطيع أجره كامل سواء كانت نافلة أو فريضة. األن القيام ركن، إذا صلى قاعد   ؛ته باطلةصال ،قيام

ة القاعد مثل ))صال ائم(())صالة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صالة الق :ليس فيها قيد النصوص عامة طيب
يشمل  ،يشمل النافلة والفريضة، وحديث الباب يشمل النافلة والفريضة ((اقائم   نصف صالة القائم(( ))صل   
ال فريضة  ؛أي صالة ((ام  قائ ))صل   حديث عمران بن حصين: المستطيع وغير المستطيع،  لم ))فإن نافلة وا 

وهو يستطيع القيام أن صالته باطلة سواء  كانت نافلة  ان صلى قاعد  أن ممفاده  ((، فإن لم تستطعاتستطع فقاعد  
المستطيع  ،النافلة والفريضةيشمل  ((من أجر صالة القائم اعد على نصف))صالة القأو فريضة، حديث الباب: 

حديث عمران يجعل الصالة باطلة، وحديث  ؟أو كيف نخرج من هذا االعتراض ؟، كيف نحملوغير المستطيع
 ة، وعموم حديث الباب يشمل النافلالنافلة والفريضةيجعل الصالة صحيحة، وعموم حديث عمران يشمل الباب 

قدم المدينة  -عليه الصالة والسالم-أن النبي  :، وفي المسند له شاهد من حديث أنس عند أحمد وغيرهوالفريضة
))صالة القاعد مثل نصف : -معليه الصالة والسال-قعود، فقال من فدخل المسجد فوجدهم يصلون  وهي محمة

عليه الصالة -بدليل أنهم صلوا قبل حضوره  ،، فدل على أنها نافلةافتجشم الناس الصالة قيام   صالة القائم((
، لكن الذي ال يستطيع أجره كامل في القيام بدليل أنهم لما تجشموا صلوا، ودل على أنهم يستطيعون -والسالم

غير فريضته ألنه مستطيع، وحديث عمران مقيد ب لنصف في النافلة وال تصحالفريضة والنافلة، المستطيع له ا
 المستطيع.

بعموم اللفظ ال بخصوص  أن العبرة :هذا مثال لما يخرج عن القاعدة العامة التي نقل عليها االتفاق، وهي
 ظ معارٌض ألن عموم اللف لماذا؟ السبب، طيب في الحديث هذا عملنا بخصوص السبب ما عملنا بعموم اللفظ

ال بعموم  أقوى منه، فنحتاج إلى أن نرجع إلى خصوص السبب لدفع التعارض كما هنا، العبرة بعموم اللفظ 
نه : إص السبب وقلنا، كيف رجعنا إلى خصو عامة أهل العلم بل نقل عليه االتفاق ولقهذا  ،بخصوص السبب

ألن عموم الخبر معارض بما هو أقوى  ؟))صالة القاعد((الناس يصلون فقال:  وهي محمة ووجددخل المدينة 
 التعارض. ليندفع نقصر الحكم على سببهفنحتاج إلى أن  ،منه
 سم.

 ما جاء في صالة القاعد في النافلة: :باب"
-عل مالك عل بل شهاب عل السائب بل يزيد عل المطلب بل أبي وداعة السهمي عل  فصة زوج النبي 

صلى في  -صلى هللا عل ه وسلم-ما نأيت نسول هللا  نها قالت:أ -انضي هللا عنهو  صلى هللا عل ه وسلم
و قنأ بالسونة فينتلها  تى تكول  ،ا تى كال قبل وفاته بعام فكال  صلي في سب ته قاعدً  ،قط اسب ته قاعدً 

 .أطول مل أطول منها
أنها  -اهنضي هللا عنو  صلى هللا عل ه وسلم-عل مالك عل هشام بل عنوة عل أب ه عل عائشة زوج النبي 

 تى أسل فكال  قنأ  ،قط ا صلي صالة الليل قاعدً  -صلى هللا عل ه وسلم-أخبنته أنها لم تن نسول هللا 
 .مل ثالثيل أو أنبعيل آ ة ثم نكع ا تى إذا أناد أل ينكع قام فقنأ ن وً  ،اقاعدً 
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نضي -عائشة  عل مالك عل عبد هللا بل يزيد المدني وعل أبي النضن عل أبي سلمة بل عبد الن مل عل
ف قنأ  اكال  صلي جالسً  -صلى هللا عل ه وسلم-أل نسول هللا  -صلى هللا عل ه وسلم-زوج النبي  -اهللا عنه

ثم  ،ثم نكع وسجد ،فإذا بقي مل قناءته قدن ما  كول ثالثيل أو أنبعيل آ ة قام فقنأ وهو قائم ،وهو جالس
 .صنع في النكعة الثان ة مثل ذلك

 ."ل عنوة بل الزبين وسعيد بل المسيب كانا  صل ال النافلة وهما م تب العل مالك أنه بلغه أ
 "ما جاء في صالة القاعد في النافلة :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول 

عل المطلب بل أبي وداعة السهمي  -الكندي- بل شهاب عل السائب بل يزيداعل مالك عل  دثني   يى "
ثالثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وهذا الحديث  "-لمصلى هللا عل ه وس-عل  فصة زوج النبي 
-عل  فصة زوج النبي " ، هذا نازل،خماسيوهذا كم؟  ،، جل أحاديث مالك ثنائياتبالنسبة ألسانيد مالك نازل

وأكثر ما وجد من  ،نعم يجتمع مجموعة من الطبقة الواحدة يروي بعضهم عن بعض "..-صلى هللا عل ه وسلم
وهو أطول إسناد  ،في حديث  يتعلق في فضل سورة اإلخالص ،تابعين يروي بعضهم عن بعضذلك ستة من ال

 كما يقول النسائي. في الدنيا
صلى  -صلى هللا عل ه وسلم-ما نأيت نسول هللا  أنها قالت: عل  فصة زوج النبي صلى هللا عليها وسلم"

 " تى كال قبل وفاته بعام ،ى تونمت قدماه ت -عل ه الصالة والسالم-بل قام  ،قط اقاعدً  نافلته في سب ته
يقرأها بتمهل وترسل  "و قنأ بالسونة فينتلها افكال  صلي في سب ته قاعدً " -عليه الصالة والسالم-لضعفه 

فينتلها  تى تكول أطول مل " ،" تى تكول أطول مل أطول منها" -عليه الصالة والسالم-وتدبر كما أمر 
اآلن النص الذي در في القراءة واإلسراع فيها وترك الترتيل؟ دليل على جواز الحهل في هذا الحديث  "أطول منها
؟ يعني يمكن يرتل آل كيف نعرف أنها صارت أطول " تى تكول أطول مل أطول منها"ما فيه؟  أم معنا فيه 

أقصر،  صارت اصارت مثلهما إذا رتل البقرة صارت عمران أطول منها؟ ال  ؟عمران حتى تكون أطول من البقرة
إذا قرئت البقرة بسرعة، يعني  ؟لكن إذا رتل آل عمران وصارت أطول من البقرة كيف نعرف أنها أطول من البقرة

ما يدل على جوازه  والهذ جاءبال ترتيل، والحدر إذا قرئت بال ترتيل حتى تكون أطول من أطول منها إذا قرئت 
 بإسناد حسن.في المسند وسنن الدارمي  ((تيال  كان أو تر  ا))اقرأ وارق كما كنت تقرأ في الدنيا هذ  

أنها أخبنته  -صلى هللا عل ه وسلم-عل مالك عل هشام بل عنوة عل أب ه عل عائشة زوج النبي و دثني "
أي  "حتى أسن" ايعني أبد   "قط -حال- ا صلي صالة الليل قاعدً  -صلى هللا عل ه وسلم-أنها لم تن نسول هللا 

مل ثالثيل أو  ا تى إذا أناد أل ينكع قام فقنأ ن وً  ،افي صالته قاعدً فكال  قنأ " دخل في السن وهو الكبر
هو نفس الحديث و في الركعة الثانية،  ويفعل مثل ذلك "ثم نكع" -عليه الصالة والسالم- اقائم   "أنبعيل آ ة

 الالحق.
ة بل عبد الن مل عل عل مالك عل عبد هللا بل يزيد المدني وعل أبي النضن عل أبي سلمو دثني "يقول: 

ف قنأ  اكال  صلي جالسً  -صلى هللا عل ه وسلم-أل نسول هللا  -صلى هللا عل ه وسلم-عائشة زوج النبي 
وفي هذا إشارة إلى أن  "وهو جالس فإذا بقي مل قناءته قدن ما  كول ثالثيل أو أنبعيل آ ة قام فقنأ وهو قائم
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حتى إذا بقي القليل وهو قدر ثالثين  ،ألصل في صالته أنه جالسأكثر؛ يعني ألن ا يقومأن الذي كان يقرأه قبل 
قبل أن يقوم أكثر؛ ألن البقية تطلق في الغالب على  هالذي كان يقرأ أو أربعين آية قام، وفي هذا إشارة إلى أن 

يسير ء لكن إذا بقي شي ؟أعطني باقيه :تقول ايسير   اإناء فيه ماء فشرب منه شيئ   يعني اآلن إذا كان األقل،
 .هات باقيه، الغالب أن البقية إنما تطلق على األقل :تقول

اآلن افتتحت  ما فيه؟ أم، فيه اعلى جواز القعود في أثناء الصالة لمن افتتحها قائم  قال ابن حجر: وفيه دليٌل 
ٌل على ثم يقوم، ابن حجر يقول: فيه دلي اكان يصلي جالس   ا،هو كان يصلي قاعد  من قعود؟  أمالصالة من قيام 

ثم يقوم إذ ال فرق بين الحالتين،  اكما يباح له أن يفتتحها قاعد   ،اجواز القعود في أثناء الصالة لمن افتتحها قائم  
؟ لكن التي معنا هي ثابتة يفتتح وهو جالس يضر مائة آية كونك تقوم أول أو تقوم آخر، نفترض أنه أراد أن يقرأ

، بعضهم يقول: ما دام افتتحها اأن يركع قاعد   اافتتح النافلة قاعد  على من اشترط بال شك، وفيه رٌد على من 
  ، وحكي عن أشهب وبعض الحنفية.ام  أن يركع قائ اقاعد، أو قائم  اركع وأنت  ،فال تركع وأنت قائم اقاعد  

 م.ال اإللزا حديث لكنه ال يدل على لزوم ذلك، بل فيه ما يدل على التخيير، وهو في صحيح مسلم اوفيه أيض  
يعني  "و دثني عل مالك أنه بلغه أل عنوة بل الزبين وسعيد بل المسيب كانا  صل ال النافلة وهما م تب ال"

هل يحتبي؟ يعني إذا صلى وهو  ؟هل يتربع ؟هل يتورك ؟هل يفترش ، كيفية القعود،اصلى اإلنسان قاعد   إذا
في جلسات الصالة، أو يفترش كالجلسة وجد ، ال تيحتبي كذلكيعني هيئة خارجة عن هيئة الصالة،  ؟قاعد يتربع

 ؟أو يتورك إذا أراد أن يطيل كالتشهد الثاني ؟بين السجدتين والتشهد األول
 طالب:......

، بغض معروف، لكن أنا أقول: هل األولى أن يفعل مثل ما كان يفعل في جلوس الصالة؟ أو من غير.. نعم،
ألن األصل أنه قيام ما هو  ؛لجلسات الصالةهيئة مغايرة أو يفعل قطني وفيه كالم، النظر عن حديث الدار 

 ا، فإذا كان متربع  يدري ما  ..،أم قاعد  أمبه ما يدري هو قائم ألنه لو افترش من أراد أن يأتي ويلتحق  بجلوس؛
 ح التربع..وهذه حجة من يرج ،عرف أنه في حال قيام

 طالب:......
ما أستطيع القيام وافترشت مثل ما  اوهللا أصلي جالس   :صالة وتقولفاتتك ال اتصلي جالس   تريد أنلو  اآلن ؟أين

، عنك ما يدري  يقرأ التشهد ؟التشهد أمالفاتحة  :يقرأ ماذا ،كيقتدي ب يريد أنتجلس للتشهد األول، دخل داخل 
لما هو من  اكون مغاير  فالبديل عن القيام ي ،وال بين السجدتين يعرف أنك ما أنت بالتشهد الكن لما تصير متربع  

 أصل الجلوس.
 طالب:......

، ويتورك في السنة له أن يفترش في موضع االفتراش ،خر، لكن المستطيع الذي يستطيع ال..عاجز حكمه آال ال
 لتغاير الهيئات.ضع التورك، لكن إذا عجز عن القيام يأتي بجلوس  مغاير لما في الصالة مو 
 برداء  أو باليدين، وهو يريد وهما محتبيانالساقين والفخذين ونصبهما الجمع بين : تقدم واالحتباء "وهما م تب ال"

مخصوصة ال يجزئ إال  ليست له صورة في حال القيام، واألصل أن الجلوس في الصالة في موضع القيام
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 وا:لاوتورك وافتراش وغير ذلك، وأفضلها التربع ق عليها، بل تجزئ على صفات الجلوس كلها من احتباء وتربع
 .اولما ذكرنا سابق   ،ه أوقرألن

، وال يسلم اكان يصلي متربع   -عليه الصالة والسالم-أن النبي  -ارضي هللا عنه-قطني عن عائشة روى الدار 
 الحديث من مقال.

 طالب:......
 ن المسألة مفترضة في شخص  يستطيع، نعم؟هذا األكمل؛ ألركع ي ىحت اويستمر قائم   ااألكمل أن يفتتحها قائم  

 :......طالب
ثم أحس بتعب وجلس لطول القيام أجره كامل  ا؛ ألن هذا أجر كامل، لكن إذا افتتحها قائم  هذا الذي يريد األكمل

أو أراد  ،طثم أحس بنشا -عليه الصالة والسالم-كما فعل النبي  ا، وكذلك إذا افتتحها جالس  -إن شاء هللا تعالى-
عليه -بقدره كما فعل النبي  وترك له من القرآن ،من القيام أو عرف القدر الذي يستطيعه ،أن يركع من قيام
، وبعض المصلين يستطيع القيام لكن إذا قام ما يستطيع السجود ،ثالثين أو أربعين آية -الصالة والسالم

ل  ُف ّللا ُ ن ْفًسا إ الَّ ُوْسع ه ا{أن ينهض عجز و وبعضهم يستطيع القعود لكن إذا أراد  .[ة البقرة( سور 681)] }ال  ُ ك 
هل يتقدم بحيث  ؟كيف يصاف الناسيصلي على الكرسي  الذيوهي مسألة يكثر السؤال عنها: من المناسب 

  ؟أو يتقدم بحيث يحاذيهم بظهره ؟يتأخر بحيث تكون أقدامه مع أقدام الناس ؟تكون األقدام مع األقدام مع الناس
 طالب:......

لغالب؟ ألنه إذا حاذاهم بظهره وأراد أن يسجد تقدم على مصف أو ينظر إلى ااجتهاد؟  أمشيء مأثور  عندكم
ة المسأل ،يقف.. أن يقدر ال لكن ،إذا هو يستطيع السجود يسجد على األرض يتقدم على الكرسي يريد أن اإلمام

يركع مع الناس، فينظر في هذا إلى  ،يقوم أن يريد ،ويستطيع الركوع ،مفترضة في شخص  يستطيع السجود
ذا كان الغالب له الذي  امحاذاتهم في حال القيام يكون محاذي  كان الغالب الذي يستطيعه  الغالب إن لهم بظهره، وا 

والركوع، على كل حال ال والجلوس يتبعه السجود  ،لهم باألقدام ايفعله محاذاته لهم في حال الجلوس يكون محاذي  
آلخرين انتقل إلى  أنه إذا ترتب عليه ضرر ضرر أحد، إذا ترتب عليه ضرر ألحد هذه مسألة أخرى، المقصودتي

 .، نعمالصورة الثانية
 ."أ ب ما سمعت إليَّ في ذلك -مانضي هللا عنه-وقول علي وابل عباس : -ن مه هللا-قال مالٌك "

ل ى }: -جل وعال-يعني التي جاء ذكرها في قوله  "الصالة الوسطى :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول  اف ُظوْا ع    
ل   ال ة  اْلُوْسط ى{الصَّ قبورهم  :أو قال-))مأل هللا بيوتهم في النصوص:  اوجاءت أيض   [( سورة البقرة618)] و ات  والصَّ
وهي صالة العصر، والوسطى تأنيث األوسط وهو  هابيان اوفيه أيض   حبسونا عن الصالة الوسطى(( ،انار  

ع ْلن اُكْم ُأمَّ كما في قوله تعالى:  ،األعدل ذ ل ك  ج  ك  ًطا}و  س  ال لو ، اخيار   أي عدوال   [( سورة البقرة651)] {ًة و  ن : إقلناوا 
ليست بين  ،بعدها أحد هذه األمة ليس ،هذا؛ ألنه ليس بعدهم أحديقع بين الطرفين ما تأتي اآلية ب الوسط الذي

ك    لكن المراد بالوسط  ،وسط بين األمم ،كما تقدم تقريره في كتاب الطهارة ،طرفين هي وسط ع ْلن اُكْم ُأمًَّة }و  ذ ل ك  ج 
ًطا{ س   المقصود به العدول الخيار. [( سورة البقرة341)] و 
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ال يعرف  "عل أبي يونس -الكناني-  دثني   يى عل مالك عل زيد بل أسلم عل القعقاع بل  ك م" يقول:
بتثليث  "الها مص فً  أمنتني عائشة أل أكتب مولى عائشة أم المؤمنيل أنه قال:"وهو من ثقات التابعين  ،اسمه
 أي أعلمن وأخبرني "إذا بلغت هذه اآل ة فآذني :ثم قالت" لكن الضم أشهر ،م صحف وُمصحف وَمصحفالميم 

} ل و ات  ل ى الصَّ اف ُظوْا ع  ال ة  اْلُوْسط ى{ يعني الخمس [( سورة البقرة812)] }   من عطف  [( سورة البقرة812)] }والصَّ
ت يل  }أن الخاص والعناية به الخاص على العام لالهتمام بش ُقوُموْا لِل    ق ان  وهو دوام  مطيعين [( سورة البقرة812)] {و 

ت يل  }الطاعة أو ساكتين؛ ألنها لما نزلت  ُقوُموْا لِل    ق ان   نهوا عن الكالم، واللفظ محتمل. [( سورة البقرة812)] {و 
على الصلوات والصالة  } افظوا :فأملت علي" ي أخبرتهابلغُت اآلية أذنت عائشة أ "فلما بلغتها آذنتها"

بدون  كذا بالواو في حديث عائشة ،كذا بالواو وصالة العصر وقوموا هلل قانتيل{الوسطى وصالة العصن 
 ،في النصينوصالة العصر طيب  ؟خالف، وأما في حديث حفصة فالرواة مختلفون هل فيه واو أو بدون واو

وأما في حديث عائشة فهي ثابتة، فهل الصالة الوسطى على هذا  ،يعني على فرض ثبوتها في حديث حفصة
ن المراد من هذا النص أن ، منهم من يقول: إهي العصر أو ليست العصر؟ لماذا؟ ألن العطف يقتضي المغايرة

وبهذا يستدل سواء كما قرره أهل العلم،  وحذفها على حد   الصالة الوسطى هي صالة العصر، ووجود هذه الواو 
ن كانت الترجمة ليست من مسلم ،ولذا ترجم في صحيح مسلم ؛أن الصالة الوسطى هي صالة العصرعلى   ،وا 

 الصالة الوسطى هي صالة العصر. :من قاللالدليل  :باب :الترجمة
 اكنت أكتب مص فً  أنه قال: -العدوي موالهم- و دثني عل مالك عل زيد بل أسلم عل عمنو بل نافع"

ال ة   -أي أعلمني- إذا بلغت هذه اآل ة فآذني :تل فصة أم المؤمنيل فقال ل و ات  والصَّ ل ى الصَّ اف ُظوْا ع    {
} ت يل  ُقوُموْا لِل    ق ان  من  "فأملت"يعني كما تقدم في حديث عائشة  "فلما بلغتها آذنتها [( سورة البقرة812)] اْلُوْسط ى و 

 "وصالة العصر"وفي رواية: بالواو  {ة العصنصال لوسطى} افظوا على الصلوات والصالة ا :ي  عل"اإلمالء 
ثباتها على حد    قول قائل: هل وهو له وجه، قد ي ،سواء يعني روي بالواو وروي بحذفها، وزعم بعضهم أن حذفها وا 

والحديث في الصحيح، حديث عائشة في صحيح  ،يادة في كتاب هللا؟ إذا بلغتها آذنا واكتبألمهات المؤمنين الز 
 ؟، نعم مسلم

 لب:......طا
نما سمعتها على أنها  ،طيب، يعني سمعتها ال على أنها قرآن ؟هي موجودة في المصحف اآلنلكن  نعم، وا 

 ية؟وهي قراءة تفسير  كيف تثبتها في أصل المصحف اتفسير وتوضيح، إذ  
 طالب:......

في عهد أبي بكر، الجمع األول المصحف الذي جمع  اكتبها يعني في الحاشية ال في أصلها، وهذا معروف أنه
الذي ال يقبل الزيادة وال النقصان فال  اقطعي   املزم   اإجماع  وأجمع عليه الصحابة  ،أما المصحف الذي اتفق عليه

أنها سمعتها على أنها قرآن ثم نسخت، ويحتمل يوجد في مثل هذا التفسير، يقول الباجي: يحتمل أنها سمعتها 
آن المحفوظ من الزيادة والنقصان هو ما بين الدفتين الذي تولى هللا ، وعلى كل حال القر على أساس أنها تفسير

{ }ة والنقصان زيادحفظه، الذي تولى حفظه وصانه من ال -جل وعال- اف ُظول  ْكن  و ا  نَّا ل ُه ل    إ نَّا ن ْ ُل ن زَّْلن ا الذ  
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{ } ،في هذه اآلية يعني ال يشكك في الزيادة والنقصان من القرآن إال من يشكك [( سورة الحجر9)] اف ُظول  و ا  نَّا ل ُه ل   
تولى  -جل وعال-، الذي يشكك في الزيادة والنقصان من القرآن يشكك في هذه اآلية؛ ألن هللا [( سورة الحجر9)]

 حفظه.
 اجاء مسلم  إلى اإلسالم فرفض، وبعد تمام الحول  ادعا يهودي   بن أكثمهناك قصة يرويها البيهقي وغيره أن يحيى 

، امختار   اواآلن جئت طائع   ،دعوناك العام الماضي ما أسلمت ؟ما الذي دعاك إلى هذا :، فقال لهحيى بن أكثملي
ت ونقصت فأتيت بها إلى السوق فاشتريت من التوراة وحرفت فيها وزد اقال: لما دعوتني ذهبت فنسخت نسخ  

توراة وجلبتها وفعلت مثل ما فعلت بال من اإلنجيل اعلى ما كتبت، ثم نسخت نسخ   يقرؤونهاوصار الناس  ،مني
 ايسير   اصحف وغيرت تغيير  من الم اعلى ما كتبت، فنسخت نسخ   يقرؤونهافي السوق فاشتريت وصار الناس 

، فلما أخبر يحيى منه ، فلما عرضتها على السوق كل من رأى المصحف رماه في وجهي ما قبل وال نسخةاجد  
حتاج إلى يهودي هذا ن والتقى بسفيان بن عيينة قال: يا أخي ما ،السنة ابن أكثم في هذهيحيى بن أكثم وحج 

حفظه  -جل وعال-، هم استحفظوا على كتبهم فما حفظوها، وكتابنا تولى هللا منصوص عليه في كتاب هللا
 فحفظ.

 عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع نسب إلى- بل ينبوع المخزومياو دثني عل مالك عل داود بل ال صيل عل "
جزم بذلك زيد لحديث:  "الصالة الوسطى صالة الظهن سمعت زيد بل ثابت  قول: :أنه قال -جده هو تابعٌي ثقة

صلى -لم تكن صالة أشد على أصحاب رسول هللا و بالهاجرة، يصلي الظهر  -عليه الصالة والسالم-كان النبي 
ل و ات  والفنزلت:  ،منها -هللا عليه وسلم ل ى الصَّ اف ُظوْا ع  ال ة  اْلُوْسط ى{}   وألنها  ؛رواه أبو داود [( سورة البقرة812)] صَّ

 .تقع في وسط النهار
الصالة الوسطى صالة  :كانا  قوالل و دثني عل مالك أنه بلغه أل علي بل أبي طالب وعبد هللا بل عباس"

يلة عن أبي عوف بن أبي جم ،ابن جرير رواه عن ابن عباس بإسناد متصل من طريق عوف األعرابي "الصبح
 :قال مالك" ، كما روى ذلك مسلم عنه في الصحيحرجاء العطاردي عنه، وأما علي فالمعروف عنه أنها العصر

، والصحيح عند الحنابلة اوبه قال الشافعي أيض   "أ ب ما سمعت في ذلكأنها الصبح  بل عباساوقول علي و 
واختاره أكثر الشافعية أنها العصر، فاألكثر على  ، والمعروف عن أكثر الصحابة والتابعين،والحنفية أنها العصر

))حبسونا عن الصالة الوسطى صالة  :أن الصالة الوسطى صالة العصر، وجاء ما يدعم ذلك من النصوص
مقصود أن النصوص الواردة في و، الحديث حفصة على االحتمال مع وجود الواوحديث عائشة، العصر(( 

تر أهله ))من ترك صالة العصر حبط عمله(( ))من فاتته العصر كأنما و  صالة العصر أكثر مما ورد في غيرها
قبلها صالتين وألن  ثر من النصوص التي جاءت في غيرها؛النصوص التي جاءت في صالة العصر أك وماله((

 ما جاء في النصوص.إضافة إلى  ،فهي وسطى بالنسبة للوقت ،وبعدها صالتين ليلتين ،تينينهار 
فهي وسطى، منهم من يقول:  ألن قبلها صالتين بالليل وبعدها صالتين بالنهار ؛بحالص :منهم من يقول

المغرب بالنسبة لعدد الركعات وسطى بين الرباعية وبين الثنائية فهي وسطى، وعلى كل حال المسألة  الوسطى
 والراجح ما يختاره أكثر الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم من أنها صالة العصر. ،خالفية
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 سم.
 النخصة في الصالة في الثوب الوا د: :باب"

صلى -نأى نسول هللا أنه  -نضي هللا عنه-عل مالك عل هشام بل عنوة عل أب ه عل عمن بل أبي سلمة 
 .طنف ه على عاتق ه اواضعً  ،به في بيت أم سلمة  صلي في ثوب وا د مشتماًل  -هللا عل ه وسلم

-سأل نسول هللا  أل سائاًل  -نضي هللا عنه- ل أبي هنينةعل مالك عل بل شهاب عل سعيد بل المسيب ع
أو لكلكم )) :-صلى هللا عل ه وسلم-فقال نسول هللا  ،عل الصالة في ثوب وا د -صلى هللا عل ه وسلم

 .((؟!ثوبال
هل  صلي النجل  -نضي هللا عنه-سئل أبو هنينة  عل مالك عل بل شهاب عل سعيد بل المسيب أنه قال:

ل ث ابي  ،إني ألصلي في ثوب وا د ،نعم :فقال ؟هل تفعل أنت ذلك :فقيل له ،نعم :فقال ؟في ثوب وا د وا 
 .المشجب ىلعل

 .كال  صلي في الثوب الوا د -مانضي هللا عنه- عل مالك أنه بلغه أل جابن بل عبد هللا
 .دعل مالك عل نب عة بل أبي عبد الن مل أل م مد بل عمنو بل  زم كال  صلي في القم ص الوا 

 قال: -صلى هللا عل ه وسلم-أل نسول هللا  -مانضي هللا عنه-عل مالك أنه بلغه عل جابن بل عبد هللا 
ن مه -قال مالك  ((فليتزن به افإل كال الثوب قصينً  ،به افي ثوب وا د ملت فً  مل لم يجد ثوبيل فل صل  ))
 ."أو عمامة ابً أ ب إلي أل يجعل الذي  صلي في القم ص الوا د على عاتق ه ثو: -هللا

 "لنخصة في الصالة في الثوب الوا دا :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول 
عبد هللا بن عبد األسد - "عل مالك عل هشام بل عنوة عل أب ه عل عمن بل أبي سلمة دثني   يى "

 لصالةعليه ا-النبي  أنه نأى"يذكر  -عليه الصالة والسالم-ربيب النبي عمر بن أبي سلمة هذا  ،المخزومي
-في بيت أمه زوج النبي  "بيت أم سلمةفي " حال كونه مشتمال   "به  صلي في ثوب وا د مشتماًل  -والسالم

تحت يده اليمنى  يقول الباجي: يريد أنه أخذ طرف ثوبه "طنف ه على عاتق ه اواضعً " -عليه الصالة والسالم
و نوٌع من ه اليمنى، وهه على كتفده اليسرى فوضعووضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف اآلخر تحت ي

وأداره على كتفه اليسرى، ثم الطرف اآلخر تحت ة وغيرها، وهو مباٌح في الصال ،االشتمال يسمون التوشيح
 اليسرى أداره على اليمنى.

صلى هللا -سأل نسول هللا  أل سائاًل  بل شهاب عل سعيد بل المسيب عل أبي هنينةاعل مالك عل و دثني "
ثوبان، من أين أن اسمه  :ويقول السرخسي صاحب المبسوط "لم أقف على اسمه"يقول ابن حجر:  "-عل ه وسلم
 تسمية هذه؟جاءت ال

 .طالب:.....
عل الصالة في ثوب  -صلى هللا عل ه وسلم-سأل نسول هللا  أل سائاًل " ((أو لكلكم ثوبان)) وهم هذا، ،ال، ال
وهو يتضمن اإلخبار  ،استفهام إنكاري  "((؟!أو لكلكم ثوبال)) :-صلى هللا عل ه وسلم-فقال نسول هللا  ،وا د

قلة في  ،قلة في األكل ،قلة في الثياب -هذا عيشهم- مبنية اكله معما هم عليه من قلة الثياب، يعني حياته
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شهم، يدخر لهم األجر كامل يوم القيامة، من أراد أن يعتبر يقرأ يع، صغر في البيوت، المقصود أن هذا الفراش
 .))أو لكلكم ثوبان(( وما جاء في صحيح البخاري وغيره -عليه الصالة والسالم-يش النبي في ع

سئل أبو هنينة هل  صلي النجل في ثوب  عل مالك عل بل شهاب عل سعيد بل المسيب أنه قال:و دثني "
شيء فنايل وال أن اإلنسان عليه قميص وليس تحته سراويل وال ثوب واحد يكفي، يعني لو قدر  "نعم :فقال ؟وا د

يصلي في ثوبين أفضل من  ،، لكن كل ما كثر الستار أفضلتهعور صير؟ ساتر ي ماذاوال فوقه شماغ وال طاقية، 
هل تفعل  :فقيل له هل  صلي النجل في ثوٍب وا د؟ فقال: نعم،" ما دام يستر العورة مجزئ واحد، لكن الواحد 

ل ث ابيإني ألص ،نعم :فقال" ؟تصلي في ثوب واحد "؟أنت ذلك وهذا  مجموعة من الثياب "لي في ثوب وا د وا 
 أن توسع الناسوبعد  ،ما يقرب من نصف قرن بعد الفتوح -عليه الصالة والسالم-متى؟ هو تأخر بعد النبي 

ل ث ابي " لبيان الجواز "إني ألصلي في ثوب وا د" ر بكسر الميم وسكون نبالمشجب كم "المشجب ىلعلوا 
 ،توضع عليها الثياب ،بين قوائمها ويفرج ،حدة عيدان تضم رؤوسها هكذا، تضم رؤوسهاالمعجمة وفتح الجيم فمو 

تقوم  لى وقت  قريب، يعني اآلن الشماعة، وهي معروفة إالقرب ،وما أشبه ذلك ،تعلق عليه األسقية والقرب
 .يعرفه بعضكم ، لكن المشجبامقامه

صلى هللا -، وقال: نأيت النبي لي في الثوب الوا دكال  ص عل مالك أنه بلغه أل جابن بل عبد هللاو دثني "
رواه البخاري، فالصالة في الثوب الواحد الذي يستر العورة الصالة مجزئة،  " صلي في ثوٍب وا د -عل ه وسلم

 فيجب قنة إال ما يتعلق بالعاتعلى ذلك سُ  ويبقى القدر الزائد -هذا شرط-مجزئ، ويبقى  يعني ما يستر العورة
ر العورة شرط، فستر العاتق واجب، وست ((في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءأحدكم  يصلال ))ستره 

يأثم بتركه لكن  ،يعني ستر العورة شرط لصحة الصالة، ستر العاتق واجب ؟وما عدا ذلك مستحب نعرف الفرق 
 هذا مستحب. لكونه أكملالصالة صحيحة، ما عدا ذلك يعني ثوب ثاني 

عل نب عة بل أبي عبد الن مل أل م مد بل عمنو بل  زم كال  صلي في القم ص  عل مالكو دثني "
إلى عهد  -عليه الصالة والسالم-واستمر عليه من عهد النبي  ،على هذا تواطأمراده بذلك أن العمل  "الوا د

  الصحابة الذين تأخرت وفاتهم إلى عهد التابعين فلم ينسخ.
مل لم يجد )) قال: -صلى هللا عل ه وسلم-بل عبد هللا أل نسول هللا عل مالك أنه بلغه عل جابن "و دثني 

 افإل كال الثوب قصينً )) به كما تقدم شرحه ايعني متوشح   ((به افي ثوب وا د ملت فً  -إشباع- ثوبيل فل صلي
لتوشيح كما في ا ،يعني يستر العورة، وال يلزم أن يستر عالي البدن ،كان الثوب قصير يتزر بهإن  ((فليتزن به
دن، لكن إذا كان ال يستوعب العورة ال يستوعب ويستوعب عالي البيستوعب العورة  ،ألنه ثوب واسع المتقدم،

 ألن ستر العورة شرط لصحة الصالة. ؛فليتزر به(( ا))فإن كان قصير  الجميع فتستر العورة 
))ال لحديث:  "أو عمامة اأ ب إلي أل يجعل الذي  صلي في القم ص الوا د على عاتق ه ثوبً ": قال مالك"

 وهذا مخرج في الصحيح. ))عاتقيه منه شيء((في رواية:  أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه(( يصل
 طالب:......
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نكرة في سياق النفي أدنى شيء، يكفي شيء؛ ألن ال بد أن يستر، كفي، يصف ما ي ؟يصف العورة ؟شفاف
 أمصرف إلى أدنى شيء، على الخالف في الفخذ هل هو عورة نكرة في سياق النفي ين ))ليس على عاتقه((

عليه -حسر النبي حديث أنس: " وفي ((فخذك فأن الفخذ عورة غط   ))في حديث جرهد الفخذ عورة  ؟ليس بعورة
منهم من يحمل  اأيض   ث أنس أقوى، ولكن حديث جرهد أحوط،وال شك أن حدي "عن فخذه -الصالة والسالم

 وحديث أنس على خارج الصالة. ،ةحديث جرهد على الصال
 النخصة في صالة المنأة في الدنع والخمان: :باب"

كانت تصلي في  -صلى هللا عل ه وسلم-زوج النبي  -انضي هللا تعالى عنه-عل مالك أنه بلغه أل عائشة 
 .الدنع والخمان

-زوج النبي  -انهنضي هللا تعالى ع-عل مالك عل م مد بل زيد بل قنفذ عل أمه أنها سألت أم سلمة 
تصلي في الخمان والدنع السابغ إذا غيب  :فقالت ؟ماذا تصلي ف ه المنأة مل الث اب :-صلى هللا عل ه وسلم

 .ظهون قدميها
ل مالك عل الثقة عنده عل بكين بل عبد هللا بل األشج عل بسن بل سعيد عل عبيد هللا بل األسود ع

أل م مونة  -صلى هللا عل ه وسلم-زوج النبي  -االى عنهنضي هللا تع-وكال في  جن م مونة  ،الخوالني
 .كانت تصلي في الدنع والخمان ل س عليها إزان

إل المنطق  شق علي أفأصلي في دنع  :عل مالك عل هشام بل عنوة عل أب ه أل امنأة استفتته فقالت
 ."اإذا كال الدنع سابغً  ،نعم :فقال ؟وخمان
والخمار ما  ،الدرع يشبه القميص "خصة في صالة المنأة في الدنع والخمانالن  :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول 

زار، و  في أقل من أربعة ثياب، درع وخمار : ال تصلي المرأةيغطي الرأس، وترجم بذلك لرد قول مجاهد ملحفة وا 
ر، وعلى ال يكفي ما يغطي جميع البدن حتى تجتمع عليها هذه األربع، ولم يقله غيره كما قال الحافظ ابن حج

سترت جميع بدنها في الصالة إال الوجه إذا لم تكن بحضرة أجانب  ،كل حال إذا غطت المرأة جميع بدنها
ظهور القدمين صحت صالتها عند قوم، انكشفت القدمين ، فإن كشفت يديها مع الوجه ااتفاق   اصحت صالته

  نعم؟ كلها عورة إال الوجه،صالة الأة في ، والجمهور على خالف ذلك، فعورة المر صحت عند الحنفية
 طالب:......

، شيخ اإلسالم يرى أن الكفين ليسا بعورة، ويستروح في بعض أقواله إلى قول الحنفية الكفين الخالف فيهما قوي 
 بالعورة في الصالة. أن القدمين ليس

الصريحة تدل على والنصوص الصحيحة  ،كلها عورة هذا بالنسبة للصالة، بالنسبة لعورتها عند الرجال األجانب
غير ، عورتها عند المحارم ولسنا في مقام بسط المسألة؛ ألنها تحتاج إلى وقت، وأدلتها تحتاج إلى سرد ذلك،

الساعدين والقدمين، ومثله كالشعر وأطراف  اعورتها عند األجانب، فعورتها عند المحارم كشف ما يظهر غالب  
، وهذا يظهر عند محارمها؛ ألن النساء عطفن على المحارمكما  ايعني ما يظهر غالب   ،عند النساءعورتها 

خالف لما يقوله بعضهم أن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل، وتعلمون أن هذه الفتوى أو هذا 
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ت السوءات نسأل هللا ، واسترسل الناس في ذلك حتى بدوتفسخ ،جلباب الحياءالقول ترتب عليه آثار من نزع  ل
آيتي أنها كعورتها عند محارمها، النص واضح يعني في  والعافية، فالمرجح في عورة المرأة عند المرأة السالمة

عورة الرجل عند  ن عورة المرأة عند المرأة مثل: إاألحزاب، عطف النساء على المحارم، فكيف نقولالنور وآية 
ع خطوات الشيطان في المسألة، يفتى بهذا ، خطوات الشيطان نتبالسرة والركبة يخرج عند النساء ما عدا ؟الرجل

ن قال  القول ثم يأتي من يتساهل فينزل أو يرتفع، ثم بعد ذلك ننتهي، وليس في هذا ما يدل على القول اآلخر، وا 
كعورتها عند صحيٌح صريح قطعي في أن عورة المرأة عند المرأة لكن النص  ،به من قال به من أهل العلم

 محارمها ال فرق.
كانت تصلي في الدنع  -صلى هللا عل ه وسلم-عل مالك أنه بلغه أل عائشة زوج النبي   يى   دثني"يقول: 

))ال يقبل هللا صالة  بزنة كتاب ثوب تغطي به المرأة رأسها،لما يقوله مجاهد، خمار  ايعني خالف   "والخمان
ومه أن المرأة أو البنت إذا بخمار، مفه المحيض المكلفة ال تصلي إال يعني من بلغت سنحائض إال بخمار(( 

أمرها، فال يحتاج أن تغطي رأسها، هم يقولون: الدرع الذي يلبس من لم تبلغ سن المحيض أنها يخفف في 
 ، أما درع الحديد فمؤنث، هذه مما ذكروه من اللطائف.الثياب مذكر

 :أم حرام واسمها "عل أمه"بلفظ الحيوان المعروف التيمي  "عل مالك عل م مد بل زيد بل قنفذو دثني "يقول: 
: ماذا تصلي ف ه المنأة مل الث اب؟ فقالت: -صلى هللا عل ه وسلم-أنها سألت أم سلمة زوج النبي "آمنة 

وهذا فيه حجة  "قدميهاإذا غيب ظهون  -الساتر- السابغ -الذي هو القميص- تصلي في الخمان والدنع
 للحنفية. اخالف   ة للمرأةستر القدم ال بد منه بالنسبللجمهور الذين يرون أن 

حدثني من ال أتهم، طيب يكفي أن  ،العلماء يقولون مثل هذا، حدثني الثقة "عنده عل مالك عل الثقةو دثني "
مالك يكفي عنده؛ ألنه فرع من فروع التقليد، لكن الذي من يقلد  ،يكون ثقة عند مالك ولو لم نعرف عينه؟ نعم

ن اجتهد أهل العلم فبينوا المراد بالثقة ،ه ال يقلد مالكيريد أن يقف على حقائق األمور بنفس هو وقالوا هنا  ،وا 
أنه ثقة؛ ألن مالك  قال: حدثني الثقة، نعم يغلب على الظنو قطني، لكن إذا أطلق كما ذكره الدار  الليث بن سعد

حدثني  "أتهم حدثني من ال": -رحمه هللا-ولذا يقول الشافعي  ؛ما حصل من الخللمن أهل التحري، لكن حصل 
: حدثني الثقة، ال يكفي الثقة يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف باالتفاق، فال يكفي أن يقول اإلمام

أو عند  باسمه، فينظر هل هو بالفعل ثقة عند الناقد نفسه إن كان من أهل النظرفي ذلك حتى يصرح  لتقليده
 ؟األكثر على األقل

عل عبيد هللا بل األسود  -المدني- عل بسن بل سعيد -مولى بني مخزوم- شجعل بكين بل عبد هللا بل األ"
في الدنع أل م مونة كانت تصلي  -صلى هللا عل ه وسلم-الخوالني وكال في  جن م مونة زوج النبي 

ن كان األفضل أن يكون تحت الثوب  ،ألن ذلك جائز "والخمان ل س عليها إزان مئزر؛ ألنه أبلغ في الستر، وا 
 ال يعني أنه شرط أو الزم.لكن 

كمنبر ما يشد به - قالت: إل المنطقه فعل مالك عل هشام بل عنوة عل أب ه أل امنأة استفتتو دثني "
 ،ما تقدم في حديث أم سلمةك "اإذا كال الدنع سابغً  ي في دنع وخمان؟ فقال: نعمأفأصل     شق علي -الوسط
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إلى أنه ال يجب  -رحمه هللا-ور القدمين، وذهب أبو حنيفة لظه ابمعنى أنه يغطي ظهور القدمين، ساتر   قساب
 ألن الخبر في ثبوته كالم. وشيخ اإلسالم يستروح إلى مثل هذاستر القدمين، 

يقول أبو عمر بن عبد البر: المنطق والحقو واإلزار والسراويل بمعنى  واحد، بمعنى أنها كلها تصل إلى منتصف 
 ، نعم؟البدن

 طالب:......
 نعم زيادة. لجالل،أقرب ما تكون ا ،تلتحف به، ما يغطى به مثل الجالل الملحفة

 طالب:......
لو صار مثله،  اتشبه  ألنه يصير  ه ثوب، ما يلزم؛ثوب يليق بالنساء ال يكون تفصيله مثل تفصيل الرجال لكن

 لكنه ثوٌب يناسب النساء، وهللا أعلم.
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.نبينا  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


